Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Икономически живот
√ Неподходящо дефиниране ощетява малките ни и средни предприятия от евросредства
Съществуват няколко дефиниции за малки и средни предприятия, като за целите на различните оперативни програми, за
съжаление се използва най-старата и възможно най-неподходящата за България, Централна и Източна Европа дефиниция.
Според нея достатъчно условие за категорията предприятие е числеността на персонала. На практика, другите показатели
като балансово число и оборот нямат значение.
Това акцентират от АИКБ в писмо до вицепремиера Томислав Дончев, като обръщат внимание, че от 750 големи
предприятия в България, две трети, всъщност са средни или малки, ако се приложи директивата за финансовите отчети от
2013 година. Според нея за да едно предприятие голямо, средно или малко, трябва да отговаря на минимум две от три
условия.
Това означава, че числеността на персонала не е достатъчно условие за да се класифицира дадено предприятие по скалата
„малки – средни – големи“. Освен числеността на наетите се отчитат и обема на продажбите и балансът над определена
граница. Това е от особена важност за българските предприятия, тъй като тенденцията е подкрепата за големите
предприятия да отпада.
Едновременно с това, две трети от нашите т. нар. „големи предприятия“ са всъщност средни, но бидейки класифицирани
като големи те ще загубят всякаква форма на подкрепа. Този въпрос е повдигнат сериозно на европейско ниво, имаме и
съмишленици и съюзници сред страните от Централна и Източна Европа. За съжаление, общите ни усилия на европейско
ниво не доведоха до добър резултат и това налага да се положат допълнителни усилия, се казва още в писмото на
работодателите до Дончев.
От АИКБ настоятелно търсят от вицепремиера съдействие за подновяването на дискусията в рамките на Европейската
комисия и евентуално на Съвета, за промяна на дефиницията за малки и средни предприятия, най-вече в контекста на
използването им при работа с оперативните програми, където е необходимо идентифицирането на дадени предприятия
като малки, средни или големи.
АИКБ припомнят, че винаги са поддържали предложението си изцяло да се следват духа и буквата на Директива
2013/34/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети,
консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.
В писмото се цитира и въпросната Директива:
При прилагането на една или повече от възможностите по член 36, държавите-членки определят микропредприятията
като предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три
показателя:
а) обща сума на баланса: 350 000 EUR;
б) нетен оборот: 700 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 10.
2. Малките предприятия са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от
следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 8 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.
Държавите-членки могат да определят прагове, надвишаващи праговете по първа алинея, букви а) и б). При все това,
праговете не надвишават 6 000 000 EUR за общата сума на баланса и 12 000 000 EUR за нетния оборот.
3. Средните предприятия са предприятия, които не са микропредприятия или малки предприятия, и които към датите на
балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 20 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 40 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 250.
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В. Банкерь
√ Разработват още мерки за подкрепа и облекчаване дейността на МСП
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Асоциацията на индустриалния
капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (CCИ) създадоха работна група,
която ще разработи проект Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на МСП
в съответствие с европейската програма „Мисли първо за малките“ към „Акта за малкия бизнес“ на Европейския съюз.
По време на среща е обсъдено настоящото състояние на сектора на МСП у нас и възможностите за изготвяне
на Концепцията, чиято цел е да насърчи предприемачеството, да улесни достъпа до нови пазари и финансиране, да
подкрепи дигитализацията, да регулира бизнес средата и да повиши осведомеността относно кръговата икономика и
иновациите.
В рамките на първата сесия членовете на работната група са се обединили около мнението, че Концепцията ще
подпомогне възстановяването на българската икономика от последствията от пандемията от COVID-19 и ще спомогне за
растежа и в дългосрочен план.
Целта на участниците от групата, създадена с решение на Националния икономически съвет (НИС) към Министерския
съвет, е да представи Концепцията до края на 2020 г., за да може тя да окаже благоприятен ефект върху малкия и средния
бизнес у нас в максимално кратки срокове с оглед на усложнената икономическа ситуация.
Изготвяйки стратегическия документ, работната група ще се ръководи от 10-те принципа на „Акта за малкия бизнес“ на
Европейския съюз, а именно:
1. Да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се
възнаграждава.
2. Да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори
шанс.
3. Да се изготвят разпоредби в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“.
4. Да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП.
5. Да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП: да се улесни
участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите
за държавна помощ по отношение на МСП.
6. Да се улесни достъпът на МСП до финансиране и да се развие правна и икономическа среда, която спомага
навременните плащания по търговските сделки.
7. Да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар.
8. Да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация.
9. Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности.
10. Да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите.
Списание Еnterprise
√ Разработва се Концепция за подкрепа и облекчаване на дейността на сектора на МСП у нас
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Асоциацията на индустриалния
капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (CCИ) учредиха работна група,
която ще разработи проект Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на МСП
в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“ към „Акта за малкия бизнес“ на Европейския съюз.
Целта на концепцията е да насърчи предприемачеството, да улесни достъпа до нови пазари и финансиране, да подкрепи
дигитализацията, да регулира бизнес средата и да повиши осведомеността относно кръговата икономика и иновациите.
В рамките на първата сесия на работната група всички страни се обединиха около мнението, че Концепцията ще
подпомогне възстановяването на българската икономика от последствията от пандемията от COVID-19 и ще спомогне за
растежа и в дългосрочен план.
Целта на участниците от групата, създадена с решение на Националния икономически съвет (НИС) към Министерския
съвет, е да представи Концепцията до края на 2020 г., за да може тя да окаже благоприятен ефект върху малкия и средния
бизнес у нас в максимално кратки срокове с оглед на усложнената икономическа ситуация.
Изготвяйки стратегическия документ, работната група ще се ръководи от 10-те принципа на „Акта за малкия бизнес“ на
Европейския съюз, а именно:
1. Да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се
възнаграждава.
2. Да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори
шанс.
3. Да се изготвят разпоредби в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“.
4. Да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП.
5. Да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП: да се улесни
участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите
за държавна помощ по отношение на МСП.
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6.

Да се улесни достъпът на МСП до финансиране и да се развие правна и икономическа среда, която спомага
навременните плащания по търговските сделки.
7. Да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар.
8. Да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация.
9. Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности.
10. Да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Вълчев обяви присъствено начало на новата учебна година в цялата страна
Министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че новата учебна година ще започне присъствено в цялата
страна въпреки епидемичната ситуация, но не изключва до нейното начало да настъпят промени.
"На този етап е планирано новата учебна година да започне присъствено за всички училища и всички ученици в дневна
форма на обучение в цялата страна", посочи министърът.
На съвместен брифинг със зам.-кмета на София Тодор Чобанов в в Националната природо-математическа гимназия, той
коментира и предстоящите промени в Закона за предучилищното и училищното образование.
Училищата са готови за модела на превключване, който ще се приложи когато започнат грипните епидемии, за да няма
загубено учебно време, допълни просветният министър. Въвежда се принципът на невзаимодействие между паралелките
в училищата и групите в детските градини. Ако има болно дете, стремежът ще бъде да се ограничат физическите контакти
на децата извън паралелката или групата.
"Можем да прогнозираме с голяма доза увереност, че епидемичната ситуация ще продължи 10-12 месеца, през цялата
учебна година. Трябва да намерим начин образователната система да работи”, посочи министър Вълчев.
Той отбеляза, че не могат да продължат крайните модели на дистанция и заради това се търсят възможни други варианти.
Според него в различните страни има две стратегии - едната от тях е т.нар. "хибридно" обучение, но от МОН са се отказали
от подобен вариант, тъй като той би бил труден за реализиране.
Вълчев посочи, че от МОН са избрали съчетания от две стратегии, като моделът на предстоящото училищно обучение е
базиран на превключване. "Училищата ще са готови за него. Най-вероятно ще се наложи такова, когато започнат грипните
епидемии”, обясни министърът.
На този етап е планирано новата учебна година да започне присъствено за всички училища и всички ученици в дневна
форма на обучение в цялата страна, посочи Вълчев, но не изключва до нейното начало да настъпят промени, тъй като
ситуацията в страната е динамична с оглед на епидемичната обстановка.
Според него училищата ще получат инструкции за действие, в случай че бъде установен заразен с Covid-19 ученик или
учител. Директорите ще имат и списък от задължителни правила за дезинфекция и дистанция.
Някои училища вече обявиха, че ще работят по график, в който различните класове започват часовете по различно време
и така ще се разминават в междучасията. "Няма съмнение, че годината ще бъда трудна. Имаме голямо предизвикателство
- да опазим здравето на децата", каза министър Велчев.
"Ако обаче оставим училищата затворени, рискуваме да има повече негативни последици за децата, отколкото тези, които
може да причини самата коронавирусна пандемия. Говори се и за поколенческа криза”, обяви той на брифинга.
"Когато има дете със симптоми, то ще бъде отделяно. Ще се уведомяват незабавно родителите, които имат отговорността
да го заведат на лекар. При случай на заразен ученик или учител, незабавно ще се уведомява и РЗИ”, разясни още той.
Според министър Вълчев най-добрата форма е присъствената. "Ще опитаме да направим всички форми на обучение
възможно по-пълноценни. Другата възможност пред родителите е за смяна на формата на обучение. Имаме над 15% деца,
които имат проблем с ежедневната посещаемост. Средната им посещаемост е под 70%”, посочи той.
При необходимост учениците ще имат възможност за допълнителни уроци, които ще се заплащат на учителите. Заедно
със синдикатите е договорено за тези допълнителни часове да се заплаща по 15 лв., поясни министърът и допълни, че в
подписаните от него насоки, има изброени хронични заболявания, въз основа на които учениците могат да отсъстват. При
хронични заболявания на родителите, децата могат да изберат временно да се обучават вкъщи.
Също така има планове около 20 училища да се превърнат в центрове за дистанционно обучение, като те ще могат да
обхванат учениците от повече от една област, ако това се наложи. "Дистанционната форма на обучение ще е третата
възможност за родителите, като тя се различава от онлайн обучението", подчерта Вълчев.
"Според наше проучване 16% от родителите са предпочели дистанционното обучение, но този избор не е принципен, а
във време на продължаваща пандемия", каза още Вълчев.
Планирано е и предоставянето на допълнителни средства за общините за издръжката на децата след въвеждането на
задължителното предучилищно обучение за 4-годишните. Те ще са за закупуване на помагала, както и за храна на
учениците. Министър Вълчев отбеляза, че вероятно депутатите ще предложат компенсации за децата, които не са приети
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в детски градини в периметър, който предстои да бъде определен. Въпросът е обсъден и с премиера Бойко Борисов, който
е подкрепил подобна идея. 57 са общините, в които има недостиг на места в детските градини, каза просветният министър.
Според него системата на частното образование е алтернатива, което обаче е свързано с ограничен достъп и финансов
ангажимент на родителите. "Обществената справедливост изисква тези родители да бъдат компенсирани. Така, че
вероятно това ще бъде предложено”, заяви Вълчев.
Всяко висше училище у нас вече е избрало по какъв начин да проведе следващата академична година и този подход е
различен, каза още министърът.
√ Групата за наблюдение на демокрацията към комисията на ЕП обсъжда обстановката в България
Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията на Европейския
парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще обсъди днес на закрито заседание обстановката в
България. Това съобщи пресслужбата на Европарламента, цитирана от БТА.
В заседанието ще участват зам.-главният прокурор Красимира Филипова, вицепремиерът Екатерина Захариева и зам.министърът на правосъдието Десислава Ахладова, а също така представители на Венецианската комисия към Съвета на
Европа и на групата държави срещу корупцията към същата институция. Поканени са и представители на гражданското
общество. Очаква се срещата ще продължи от 10.00 до 14.30 ч. българско време.
В съобщението се уточнява, че групата за наблюдение към парламентарната комисия разглежда случаи на заплаха за
демокрацията, върховенството на закона и основните права, както и борбата с корупцията в ЕС.
Пресслужбата на Европарламента уточнява, че след заседанието не се предвиждат съобщения за съдържанието на
разискванията .
√ Срив в пътуванията на българи в чужбина през юли
През юли по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на българи в чужбина са 316
хиляди или с почти 60 на сто по-малко в сравнение с месец юли миналата година, съобщи Националният статистически
институт.
Отново през юли посещенията на чужденци в България са 705 хиляди или с 66 на сто по-малко в сравнение с юли 2019
година.
Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели като най-висок е в сектора "почивка и екскурзия" - с 85
на сто.
√ Фондът на фондовете инвестира над 660 хил. лева в стартиращи предприятия
Фондът на фондовете ще инвестира общо над 660 хил. лв. (или около 340 хил. евро) в шест стартиращи предприятия, като
всяка от компаниите ще получи между 50 хил. и 100 хил. евро публичен ресурс, за да ускори развитието си, съобщиха в
четвъртък от Фонда.
Става дума за проекти в сферата на новите технологии и въвеждането на иновации като индустриално 3D принтиране,
модерни финансови технологии, аутсорсинг платформи, софтуерни продукти. Компаниите ще използват парите за
разширяване на сегашните и навлизане на нови пазари, маркетинг и пазарно валидиране на своите концепции.
Инвестициите се извършват през един от вече работещите на пазара фондове за ускоряване и начално финансиране "Иновейшън кепитъл фонд". Структурата се управлява от фонд мениджъра "Иновейшън кепитъл" и е подкрепена със
средства от Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Фондът има за цел да повиши перспективите за оцеляване пред
стартиращи фирми със сериозен потенциал за растеж.
Фондовете за ускоряване и начално финансиране, създадени от Фонда на фондовете, представляват инструмент за дялово
и квазидялово инвестиране, чрез който се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели и се развива
предприемаческата екосистема в България, се напомня в прессъобщението. Средствата от ОПИК, заделени за финансовия
инструмент, са 51.3 млн. евро (100.3 млн. лв.). От избраните от Фонда фонд мениджъри се изисква да допълнят публичния
ресурс с частен капитал.
Към момента на пазара активно работят два фонда за ускоряване и начално финансиране. Фонд мениджъри са
"Иновейшън кепитъл" и "Ню вижън 3". Очаква се в близките дни да започне инвестиционният период и на третия такъв
фонд, управляван от "Витоша венчър партнърс".
Ресурсът е изцяло насочен към малки и средни предприятия в сравнително начален етап от развитието си. Всяка
иновативна идея може да кандидатства в някой от тези фондове и да получи финансиране между 15 хил. и 1 млн. евро.
Инвестиционният период е до края на 2023 г.
Възможност за финансиране дава също Фондът за рисков капитал, създаден от Фонда на фондовете. Негов фонд
мениджър е "Морнингсайд хил". От там бизнес начинанията с потенциал за растеж могат да получат финансиране между
750 хил. и 3,5 млн. евро.
√ ЕС подписа договор с „АстраЗенека“ за ваксина срещу коронавируса
Европейската комисия съобщи днес, че е подписала договор от името на страните членки на ЕС с британския
фармацевтичен гигант Астра Зенека (AstraZeneca) за доставката на най-малко 300 милиона дози от нейната потенциална
ваксина срещу новия коронавирус, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Това е първият по рода си договор, сключен от съюза.
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Споразумението предвижда опция за купуване на 100 милиона допълнителни дози, които да бъдат разпределени според
населението на страните членки.
По-рано този месец ЕК и Астра Зенека вече съобщиха, че са се договорили за сключване на сделка при гореспоменатите
параметри.
√ Гърция ратифицира споразумение за морска граница с Египет
Парламентът на Гърция ратифицира тази вечер споразумението за морска граница с Египет, предаде Ройтерс.
Споразумението, подписано от външните министри на двете страни на 6 август, бе оспорено от Турция, която го смята за
нарушение на континенталния ѝ шелф.
По-рано днес Анкара обяви, че удължава мисията на изследователския кораб, действащ в спорните води, и че идната
седмица флотът ѝ ще проведе учебни стрелби североизточно от Кипър.
√ Дания извади България от списъка на страните с карантина
Датското министерство на външните работи обнови цветовия индекс за пътуване от и до България от „оранжев“ на „жълт“,
след редовната ежеседмична актуализация и преоценка на ситуацията с развитието на Covid-19 в чужбина, съобщиха от
МВнР.
По този начин страната не попада в списъка на карантинираните държави, за чиито граждани до момента се изискваше
представяне на основателна причина за влизане в Дания, и отпада призивът за поставяне под 14-дневна карантина на
пристигащите от България.
Препоръката за пътуване към България се променя от „въздържане от неналожителни пътувания“ на проявяване на
„повишено внимание“ по време на пътуване.
За пристигащите от България в Дания облекченият режим става актуален считано от 00.00 ч. на 29 август 2020 г.
Същевременно датската полиция запазва правото си, при проява на симптоми на заболяване, в т.ч. кашлица и
температура, да откаже достъп на влизащите чужденци, независимо от класификацията на страната, от която идват, и
изпълнението на поставените изисквания за влизане.
√ Тръмп: Тези избори ще решат дали ще спасим американската мечта
С предупреждение за възможен “хаос” американският президент Доналд Тръмп прие номинацията на републиканците за
втори мандат. В реч от Белия Дом Тръмп се представи като пазител на американския начин на живот.
Тръмп заяви, че е кандидатът, който ще защити американската мечта от анархия.
„Тези избори ще решат дали ние ще спасим американската мечта или ще позволим социалисти да сринат нашата скъпа
съдба със своя дневен ред. Изборите ще решат дали ще създадем бързо милиони високоплатени работни места или ще
съкрушим индустрии и изпратим милиони от тези работни места в чужбина както това лекомислено е било пораждано
много десетилетия наред.“
Приемането на номинацията е на фона на поредния шок сред американците следствие на стрелба от униформен по
афроамериканец, породила гражданско недоволство. Тръмп се надява с посланието за “закон и ред” да спечели изборите
на 3 ноември, но анализатори посочват понижаващия му се рейтинг в резултат на действията на администрацията за
справяне с пандемията от Covid-19.
Демократите, които ще се изправят срещу президента на изборите с двойката Джо Байдън и Комала Харис обвиняват
Тръмп в липса на решително действие по расовите проблеми и коронавирусната пандемия.
Речта на Тръмп от Белия Дом се тълкува като безпрецедентно използване на обществена собственост за партийни
политически цели. Около 1,500 зрители гостуваха на грандиозното събитие на място като сред поканените са по-голямата
част от републиканците от конгреса.
Традиционно президентите очертават ясни граници между официалните си задачи и политически кампании и с изнасянето
на предизборна реч от Белия Дом тези граници могат да бъдат поставени под въпрос.
Investor.bg
√ Годишният процент на разходите на заемите в евро се повиши през юли
Средните лихви по заемите през юли се движат в различна посока на месечна и годишна база, се вижда от данните на
Българската народна банка
През юли фирмите и домакинствата са сключвали новите договори с банките при средни лихви, които се движат в различна
посока на месечна и годишна база, се вижда от предварителните данни на Българската народна банка.
При годишния процент на разходите при потребителските и жилищните заеми, взети в евро, се повишават в сравнение с
миналия месец и с юли 2019 година.
Лихвени проценти по нов бизнес
През юли средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия
месец на 2019 г. с 0,43 пр.п. до 3,43%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0,06 пр.п. до 2,63%.
Средната лихва по заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,06 пр.п. до 2,74%, а по тези, договорени
в евро, се понижава с 0,20 пр.п. до 2,39%.
На месечна база средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 0,17 пр.п., а по
тези, договорени в евро намалява с 0,02 пр.п. При заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент
се увеличава с 0,29 пр.п., а по тези в евро – с 0,24 пр.п.
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КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС)

През юли домакинствата са вземали кредитите за потребление в левове при по-ниска средна лихва в сравнение с година
по-рано. В централната банка изчисляват, че годишното понижение е с 0,16 пр.п. до 7,98%. При заемите в евро
повишението е с 0,27 пр.п. до 3,91%.
При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,18 пр.п. до 2,89%, а по тези в евро нараства с 0,18
пр.п. до 3,51%.
Средната лихва по другите кредити в левове се увеличава с 0,59 пр.п. до 3,19%, а по другите кредити в евро намалява с
0,62 пр.п. до 2,89%.
През юли спрямо юни средният лихвен процент по заемите за потребление в левове се повишава с 0,38 пр.п., а при тези в
евро – с 0,54 пр.п.
При жилищните кредити в левове и в евро средните лихвени проценти се понижават с 0,02 пр.п. При другите кредити в
левове средната лихва спада с 0,07 пр.п., а по тези в евро нараства с 0,60 пр.п.
Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи по управление на заема, по кредитите за
потребление в левове през юли на годишна база намалява с 0,73 пр.п. до 9,30%, а по заемите за потребление в евро се
увеличава с 0,28 пр.п. до 4,28%.
През миналия месец годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо юли 2019 г. с
0,34 пр.п. до 3,13%, а по тези в евро се повишава с 0,38 пр.п. до 4,05%.
На месечна база годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове нараства с 0,43 пр.п., а по тези в
евро – с 0,59 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0,03 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0,10 пр.п.
КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)
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Лихвени проценти по салда
Средният лихвен процент по овърдрафта в левове на домакинствата през юли се повишава на годишна база с 1,06 пр.п. до
14,92%, а по овърдрафта в евро намалява с 0,58 пр.п. до 9,28%.
През юли средната лихва по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове за
една година нараства с 0,84 пр.п. до 20,15%, а по тези в евро се понижава с 0,19 пр.п. до 17,33%.
Средният лихвен процент по заемите за потребление в левове през юли 2020 г. спрямо юли 2019 г. спада с 0,46 пр.п. до
6,89%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,75 пр.п. до 5,99%.
При жилищните кредити в левове той намалява с 0,47 пр.п. до 3,28%, а по тези в евро – с 0,50 пр.п. до 4,42%.
Средната лихва по другите кредити в левове се увеличава с 0,17 пр.п. до 3,51%, а по другите кредити в евро се понижава с
0,16 пр.п. до 4,01%.
КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

През юли в сравнение със същия месец на 2019 г. средният лихвен процент по овърдрафта на фирмите в левове спада с
0,21 пр.п. до 2,73%, а по овърдрафта в евро – с 0,27 пр.п. до 2,30%.
Средната лихва по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0,38 пр.п. до 3,06%, а по тези в евро – с 0,54
пр.п. до 2,64%.
КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)
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√ Отстраняването на еврокомисаря по търговията създава неудобен прецедент за ЕС
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен позволи противоречия на национално ниво да засегнат институцията
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предотврати назряваща политическа буря, като прие
оставката на еврокомисаря по търговията, но същевременно може да създаде опасен прецедент, като позволи на
национални политически притеснения да засегнат институцията, пише Bloomberg.
Еврокомисарят по търговията Фил Хоган поиска подкрепа от ръководителката си, за да устои на нарастващите критики в
родната си Ирландия заради присъствието му на голф събитие, на което не били спазени пандемични указания, но Фон
дер Лайен счела, че тя е политически несъстоятелна, съобщава запознат източник.
Представители на ирландското правителство, включително премиерът Майкъл Мартин и заместникът му Лео Варадкар
упрекнаха Хоган и поискаха да „осмисли позицията си“. Общественото порицание беше тест за твърдата позиция в
Брюксел, че Комисията е над политическите противоречия в страна членка.
Комисията, чиито членове включват по един представител на всяка страна, предлага и прилага европейски директиви,
наблюдава националните икономики, договаря търговски сделки, управлява дипломатическа служба и годишния бюджет
на блока от 150 млрд. евро.
Голф общество
Оттеглянето на Хоган, който е бивш ирландски министър на околната среда, от една от най-влиятелните позиции в ЕС се
дължи до голяма степен на вътрешните политически нужди на новата и разнородна управляваща коалиция в Ирландия.
На фона на увеличените случаи на коронавирус трипартийното правителство от седмица настоява за покаяние на
влиятелните гости на противоречивата вечеря на 19 август, организирана от голф обществото на ирландския парламент.
Комисията традиционно се радва на известна независимост от националната политика по подобие на централните банки
в западния свят. Идеята, която се приема широко в големите и малките столици на ЕС, е че интересите на блока като цяло
се обслужват най-добре чрез предпазването на политическия й двигател от върховете и спадовете на вътрешните
политически цикли.
След като настоящата Комисия встъпи в длъжност неотдавна, загубата на ключова фигура вероятно ще разтърси доверието
в изпълнителния орган. Фон дер Лайен, която е съюзник на канцлера Ангела Меркел в Германия, може да бъде принудена
да промени екипа си от еврокомисари след оставката на Хоган, след като Ирландия предложи нов кандидат.
Кой е следващият?
В четвъртък Фон дер Лайен заяви, че Валдис Домбровскис, който е заместник-председател на Комисията, временно ще
поеме търговията. Тя изтъкна, че сега ирландското правителство трябва да представи нови кандидати и поиска да бъдат
предложени един мъж и една жена. „Очаквам от членовете на колегията да бъдат особено бдителни в придържането си
към националните и регионални правила и препоръки“, предупреди тя.
Лидерите на трипартийната коалиция в Ирландия ще се срещнат, за да обсъдят възможни заместници, каза премиерът
Майкъл Мартин. „Засега нищо не е обсъждано от гледна точка на отделни лица“, допълни той.
Повече противоречия?
Докато Фон дер Лайен мислеше как да разреши противоречието около Хоган, някои предупредиха за рисковете за
ефективността на Комисията, ако тя го пожертва.
Друг високопоставен представител се запита дали отстраняването на Хоган ще отвори вратата за свързани с пандемията
противоречия, засягащи други еврокомисари. Фон дер Лайен не знае повече за летните им дейности, отколкото за тези на
Хоган.
Отстраняването на ирландския еврокомисар е още едно доказателство до каква степен коронавирусът подкопава
настоящата политическа среда.
Еврокомисари рядко са принудени да подават оставка, а обстоятелствата около напускането на Хоган се различават
значително от други случаи, свързани повече с корупция, отколкото с по-смътната област на спазването на национални или
дори локални здравни мерки.
Еврокомисарят по здравеопазването подаде оставка през 2012 г. заради скандал с търговия с влияние, свързано с
директива за тютюна, а цялото ръководство на Комисията се оттегли в резултат на скандал около френския представител
през 1999 г., когато председателят нямаше толкова правомощия да отстранява отделни членове.
√ Оставете тревогите за държавните дългове за по-нататък
Приоритетът сега е достатъчното съживяване на икономиките, за да се оттласнат лихвите от нулата
Националният дълг вдъхнови милион скучни речи и само една остроумна забележка. „Ако нещо не може да продължава
вечно, то ще престане“, диктува законът на Стайн. Въведен от икономиста Хърбърт Стайн, съветник на американския
президент Ричард Никсън, законът първоначално се отнасяше за платежния баланс, но авторът му използва въпросната
фраза през 1986 г., за да предупреди Конгреса, че федералният дълг не може да нараства безкрайно, пише Робин Хардинг
за Financial Times.
В отговор на кризата с Covid-19 правителствата по света изглежда имат намерение да тестват този закон. Нарастването на
публичния дълг през тази година е почти безпрецедентно в мирно време. Според МВФ мащабното заемане, заедно с
икономическото свиване, ще увеличат дълга на САЩ с над 30 процентни пункта до 140 на сто от брутния вътрешен продукт.
Дългосрочните прогнози за дълга в много страни са мрачни. МВФ казва, че глобалният държавен дълг ще достигне найвисокото си ниво в историята, по-голямо дори от пика след Втората световна война.
Изглежда, че това предвещава бедствие и изисква коригиращи действия. Но макар по-високият държавен дълг да има
своята цена - най-вече евентуалната невъзможност за реакция при бъдеща криза - няма много причини за излишно
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безпокойство сега. „Безопасното“, или устойчивото, ниво на държавния дълг е неизвестно, като вероятно е нараснало
поради спадащите лихвени проценти в глобален план.
Правителствата са прави да отложат притесненията си за публичния дълг за по-нататък, предвид спешността да се отговори
на коронавируса и риска от настъпване на масова безработица, ако не се намесят.
Определянето на безопасно ниво на публичния дълг е трудно, защото устойчивостта зависи както от лихвите, така и от
темповете на икономически растеж. Ако лихвите са 2 на сто, а икономиката расте с 3 процента, тогава всичко, което трябва
да направи дадената държава е да стои и чака. Докато не заема повече, дългът постепенно ще намалее до нищожни нива
спрямо размера на икономиката. Ако лихвените проценти се повишат над растежа обаче, дори и малки дългове могат да
излязат извън контрол.
Опитите за определяне таван на дълга следователно се превръщат в предположения дали лихвите ще се повишат. Това е
трудно. Един опит на МВФ за изчисляване на дълговите лимити през 2015 г. установи, че Япония и Италия не разполагат с
пространство за още заемане. Въпреки това и двете страни предприеха масирано такова през тази година. Във влиятелен
анализ от 2019 г., сочещ, че разходите по държавните дългове са по-малки от преди възприеманото, бившият главен
икономист на МВФ Оливие Бланшар твърди, че лихвените проценти като цяло са под нивата на растеж и следователно „поголемият дълг може да не означава по-високи фискални разходи“.
Понастощяем номиналният икономически растеж в САЩ се предвижда да бъде около 4% в дългосрочен план. Това е на
фона на доходност от 0,65 на сто по 10-годишните щатски ДЦК, като фючърсните пазари предполагат, че тя ще остане ниска.
Това означава, че има време преди дългът да се превърне в проблем. Ако лихвените проценти започнат да се повишават,
САЩ вероятно ще имат известно време, за да коригират фискалната си политика в отговор.
Тъй като дълговите лимити са толкова трудни за преценка, икономистите често поглеждат към историята. Кенет Рогоф и
Кармен Райнхарт са автори на станалата популярна констатация, че темповете на растеж спадат, когато дългът достигне 90
на сто от брутния вътрешен продукт. Един абсолвент откри грешки в работата им, но те отчетоха подобни резултати в други
свои проучвания.
По-голямото съмнение е дали миналите епизоди на висок дълг след войни или в малки икономики са релевантни днес.
Като се има предвид колко много държави напоследък преминаха границата от 90% дълг към БВП, този дял ще бъде
подложен на задълбочен тест.
Друг въпрос, особено за Япония и еврозоната, е дали свръх ниските лихви са променили из основи парадигмата на
публичния дълг. Един от най-парадоксалните уроци от опита на Япония през последните 30 години е, че опитите за
намаляване на бюджетния дефицит често се отразяват зле на дълга.
Няколко пъти през 90-те години на минялия век и през първото десетилетие на настоящия Япония намаляваше разходите
или повишаваше данъците. След това търсенето отслабна и, при вече нулевите лихви, Японската централна банка (ЯЦБ) не
бе в състояние да реагира. За да избегне безработицата, правителството трябваше да харчи повече. През последните
години премиерът Шиндзо Абе успя да стабилизира съотношението дълг/БВП, преди Covid-19 да унищожи това
постижение.
Друг начин да погледнем на това е допускането, че ако Япония не успее да повиши инфлацията, а по този начин и
лихвените проценти, тогава ЯЦБ никога няма да има нужда да продава държавните облигации, които държи в баланса си.
Японското правителство реално ще дължи този дълг на себе си. Подобен омагьосан кръг не е желан резултат, разбира се,
но би направил публичния дълг, равен на БВП, маловажен. Ако лихвите по света продължат да се понижават, други
централни банки могат да се окажат в подобна позиция.
Следователно правителствата трябва да отложат всякакви притеснения относно публичния дълг, докато не съживят
икономиките си достатъчно, за да се вдигнат лихвите над нулата. След като това бъде постигнато, може да има смисъл
опитът да се намали донякъде държавният дълг, имайки предвид разходите по него.
Законът на Стайн често се приема като предупреждение да се действа срещу неустойчивостта. Но не това е имал предвид
авторът му. Това беше „отговор на онези, които смятат, че ако нещо не може да продължи вечно, трябва да се предприемат
стъпки за спирането му - дори внезапно“, пише той. Ако публичният дълг наистина става неустойчив, предупредителните
сигнали ще пристигнат достатъчно скоро.
БНТ
√ Томислав Дончев коментира оставката на председателя на ЦИК
Следващите избори трябва да са машинни, категоричен е вицепремиерът
Следващите избори трябва да са на машини. Това е мнението на вицепремиера Томислав Дончев.
"В обществото има консенсус, че машините ще помогнат за честността на изборния процес, затова следващите избори
трябва да са на машини. Разбира се, отчитаме и мненията на експерти, както и представители на държави, които са въвели
машинно гласуване, а после са се отказали, тъй като твърдят, че то създава повече рискове, отколкото възможности",
коментира Дончев.
Той поясни, че заедно с "Информационно обслужване" вече е направено пазарно проучване и са събрани оферти от
различни производители на машини, които могат да ги изработят в срок до следващите редовни парламентарни избори.
Офертите са изпратени и на ЦИК след тяхно искане.
"Машините трябва да са закупени и да са собственост на държавата. Нелепо е всеки път да се наемат. Това прави изборите
скъпи и създава риск за сигурността на надзорния процес", посочва Дончев.
"Машините трябва да бъдат закупени от ЦИК. Осигуряването на машините от МС би дало повод за спекулации, че
управляващите ще контролират изборния процес. ЦИК е органът, избран от НС, в който са представени всички партии,
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който има отговорността да организира изборите. Той винаги е получавал подкрепа от изпълнителната власт, без
правителството да се меси в изборния процес", поясни още вицепремиерът.
Томислав Дончев коментира и подадената днес оставка от председателя на Централната избирателна комисия Стефка
Стоева, и определи мотивите ѝ като разбираеми. Коментарите, че оставката ѝ е заради конфликт между двамата, той
определи като "нагли спекулации".
"Сигурен съм, че тя би казала същото, ако я попитате", категоричен е Дончев.
"Уважавам г-жа Стоева като човек и професионалист. Мисля, че заедно с този състав на ЦИК работихме добре и резултатно
заедно. Доказателство за това са последните местни избори, които протекоха добре, въпреки всички предизвикателства.
"Действащият Изборен кодекс не позволява адекватна организация на изборния процес и поради тази причина той спешно
трябва да бъде изменен. В него нито е записано какъв тип трябва да са машините (има поне 3 вида), нито кой ги осигурява.
Това не е изненада, доколкото между политическите сили в НС няма консенсус по темата. На база тези текстове, нито ЦИК,
нито МС, нито "Информационно обслужване", нито който и да било друг, може да похарчи бюджетни средства и да закупи
машини, защото няма нито това право, нито това задължение", поясни вицепремиерът.
√ Подпомагат екскурзоводите с 3 млн. лева
В момента се разработва пилотен проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), с който да
подпомогнем екскурзоводите. По европейския фонд ще бъдат заделени около 3 млн. лева, които целево ще бъдат
насочени за финансови компенсации за лицензирани екскурзоводи.
По данни на Министерството на туризма това са около 1500 души. Това съобщи вицепремиерът и министър на туризма
Марияна Николова пред представителите на Асоциацията на екскурзоводите в България, Съюза на екскурзоводите в
България и ЮСЕ „В. Райкова“ - Бургас. В срещата участва и заместник-министърът на икономиката Стамен Янев.
Предстои в следващите дни да бъдат уточнени начините за отпускане на финансирането и критериите за участие,
информира още вицепремиерът. Николова допълни още, че след разписване на всички условия и одобрение на проекта
от управляващия орган на ОПИК, пълната информация ще бъде качена на официалната страница на министерството. Ще
се работи максимално бързи и очакваме в кратки срокове да започне реализацията на проекта, увери министър Николова.
Вицепремиерът благодари за разбирането и бързата реакция на Министерството на икономиката и Министерството на
финансите, чрез което се реализира и тази пилотна инициатива. Тя подчерта отново за нуждата от финансиране за
екскурзоводите, не само защото сектор туризъм е най-засегнатия от пандемията причинена от COVID-19, a и тъй като те не
попадат в обхвата на част от мерките, които бяха въведени за подкрепа на отрасъла.
Представителите на бранша благодариха за положените усилия, както и за адекватната реакция в намиране на работещо
решение на проблемите на екскурзоводите.
√ Какво налага увеличаване цената на газа?
На 1 септември КЕВР ще вземе решение по поисканото от "Булгаргаз" поскъпване на газа с над 15%. В Сутрешния блок на
БНТ енергийните експерти проф. Атанас Тасев и Христо Казанджиев коментираха какво стои зад това искане.
"По силата на извънсъдебно споразумение между "Газпром" и ЕК регулаторната комисия вече всеки месец определя
цената на газа и естествено ние не можем да не реагираме на тенденциите на световните пазари", обясни проф. Тасев.
"За съжаление, с промяната на формулата за изчисляване на цената се въведе т.нар. спот елемент, който е характерен с
това, че изключително силно се влияе от климатичните промени, тоест от сезонната неравномерност при потреблението
на енергоресурси. В цяла Европа тази тенденция се наблюдава - намаляване на цените през пролетта и лятото и тренд на
увеличение от септември и октомври, като тази разлика може да стигне до 100%", добави Христо Казанджиев.
√ Международен холдинг проявява интерес към летище "Пловдив"
Голям международен холдинг проучва възможностите за инвестиции в Община Пловдив.
Турски компании, част от холдинга, проучват активно възможността да инвестират в летище "Пловдив" и да развиват
товарните превози.
Представители на висшия мениджмънт, начело с проф. д-р Ирфан Гюндюз, днес се срещнаха с кмета Здравко Димитров,
за да представят намеренията си.
В хода на разговорите стана ясно, че холдингът желае задълбочено сътрудничество с пловдивските висши училища и има
готовност да инвестират в здравен и спа туризъм.
Икономически живот
√ Секторни поражения от COVID-19
НСИ публикува предварителни данни за секторните изменения по месеци за първото полугодие на текущата година. Те
дават основания за оценки на пораженията, които COVID-19 нанася върху производството и търговията след въвеждане на
ограничителни рестрикции през март т.г. Все още не се разполага с данни за оборота в услугите и в сектор „Хотелиерство
и ресторантьорство“ за второто тримесечие на т.г., поради което те остават настрани от текущата оценка.
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Фигура 1
Шокът се възприема почти повсеместно и драстично през първия месец след въвеждане на рестрикциите – април (Фигура
1, сезонно изгладени данни). Впоследствие, с времето, се забелязва адаптация и настройка към променената ситуация,
като в отделни сектори тя е напълно успешна. Към средата на годината единствено търговията на дребно изостава
чувствително с възстановяване на активността си и това явно е свързано с по-трудната адаптация на населението към
променените условия.
Картината от Фигура 1 не е толкова обезпокоителна, колкото е формиращото се впечатление от изказвания на отделните
секторни представители. Спадът е безспорен, но възстановяването е в ход и не е за пренебрегване. Както и при други
подобни случаи следва внимателно, неприбързано и прецизно да се преценят действителните поражения, както и
капацитета на възстановяване особено и най-вече, когато се опира до финансово подпомагане на едни или други сектори.
От промишлените подотрасли добивната промишленост съумява да се справи ефективно със ситуацията и поддържа
позитивни темпове, но преработващата промишленост е засегната тежко. Най-силно пострадали са „Производство на
автомобили, ремаркета и полуремаркета“, „Производство на машини и оборудване“, „Обработка на кожи и кожени
изделия“, „Печатна дейност“, т.е. предимно производството на стоки за дългосрочно потребление. Показателно е, че
цените на нехранителните стоки падат от м. март насам (пет месеца подред!) средно с над 2% на годишна основа!
Определена част от свитото производство е следствие от чувствителната рестрикция на търговията на дребно. То не би
могло да бъде иначе, след като основни търговски обекти бяха закрити, а и обществената психология диктуваше рязко
отдръпване от текущи покупки.
Заслужава да се отбележи позитивната активност при производството на превозни средства (без автомобили),
производството на основни метали, както и на лекарствени вещества. Последният подотрасъл се откроява с чувствителен
прираст както на производството, така и на цените, което видимо е следствие и от недобрата регулация.
Търговията се свива почти повсеместно с изключение на „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или
Интернет“. Видимо изживяваната пандемия ще даде тласък на този вид търговия, което изисква и предполага много позначима регулационна система. Търговията с автомобилни горива се срива почти наполовина, което можеше да се оцени
и от чувствителния спад на цените им.
Като цяло икономиката успява да намира пътища за адаптация към променената и променяща се ситуация. Поражения
безусловно има немалко и немалки. Проблемът обаче опира до намиране на медицинско решение за стопиране на
разпространението на COVID-19, след което икономическата активност най-вероятно ще се реновира. В този смисъл
икономиката е зависима от медицината. Ако и когато медицината съумее да открие начини за ефективно ограничаване на
коронавируса, икономиката ще успее своевременно да възстанови ефективността си.
Данните от Фигура 1 показват, че икономиката не е пасивен потърпевш от пандемията. Адаптацията към променената
ситуация е в ход и тя не бива да се пренебрегва. При това следва да се има предвид, че резултатите на Фигура 1 не са
повлияни от бюджетна подкрепа. Мярката 60:40 започна да действа от м. юни и ще функционира в нов формат от началото
на второто полугодие. По замисъл тя е повече и предимно социална подкрепа, а не открояващо се икономическа.
Повсеместното раздаване на пари е прецедент от м. август.
Показателно е, че регистрираните безработни се повишават рязко през м. април (от 220 хил. души през м. март на 293 хил.
души през м. април), но спадат на 273 хил. души през м. юни и на 259 хил. души през м. юли. Признак за относително добра
адаптация е динамиката на нормата на натрупване (като отношение между „Бруто образуване на основен капитал“, от
една страна, и „Брутен вътрешен продукт“, от друга). През първото тримесечие на текущата година тя пада до рекордно
ниските 14%, докато експресните оценки за второто тримесечие показват относително приемливи 19%! Има основания да
се предполага, че бизнесът се ориентира към подходящи нови инвестиционни решения.

11

Като динамика годината ще бъде зле икономически, но основно поради катастрофалния спад през първото полугодие.
Данните на този етап показват, че възстановяване на икономиката през второто полугодие не е изключено. Нагласите за
потребление си остават, трудовата и инвестиционна активност също са на лице. През второто полугодие би следвало да
стартират и задействат механизмите за икономическа подкрепа, вкл. и от европейско равнище.
Заключение
Проблемът опира до това, доколко вътрешното макроикономическо управление ще съумее да бъде на висотата на
текущите изисквания, за да може икономиката да използва максимално съществуващите възможности както за динамика,
така и за преструктуриране. Няма признаци за подобряване на данъчната събираемост, която да позволи провеждане на
по-ефективно разпределение на бюджетните разходи. Не се забелязва осъзнаване на необходимостта от изработване на
аргументирана стратегия за придържане към подходяща фискална политика, съобразена с реалностите в ЕС. Прибягването
до недобра и прибързана актуализация (актуализации!) на държавния бюджет не е решение на възникващите проблеми.
Наличието на високо социално напрежение по причини, които не са свързани с пандемията, безусловно препятства и ще
препятства нормалното икономическо възстановяване.
√ Преференциални инвестиционни кредити предоставя фонд „Земеделие“
Кредитирането се извършва пряко от Държавен фонд „Земеделие“ при годишен лихвен процент от 3 на сто. Възможно е
и чрез рефинансиране на избрана от кандидата търговска банка, която има сключен договор с Фонда при годишна лихва
до 7%.
Средствата са осигурени от националния бюджет и са в размер на 40 млн. лева.
Заеми ще се отпускат за проекти в три основни направления,– животновъдство, растениевъдство и техническо
обезпечаване.
Финансира се създаване и оборудване на животновъдни ферми, закупуване на чистопородни, хибридни и стокови
животни, създаване и възстановяване на трайни насаждения, покупка на техника, оборудване и инвентар за селското
стопанство.
Максималният срок за издължаване на кредита е до 114 месеца. Има възможност за ползване на гратисен период за
главницата и максималният срок може да достигне до 48 месеца. Възможно е и погасяване на неравномерни вноски в
съответствие с характера и сезонността на очакваните приходи.
Предоставянето на кредита може да се извършва еднократно или на траншове в зависимост от нуждите на
бенефициентите и инвестициите, включени в проекта.
По условията на сега действащата Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство се предоставят само средства,
които подлежат на пълно издължаване от кредитополучателите.
√ Председателят на ЦИК подаде оставка, парламентът я гласува другата седмица
Председателят на ЦИК Стефка Стоева подаде оставка. Тя обяви пред членовете на комисията решението си, съобщи БНР.
Оставката ще се депозира в Народното събрание, за да бъде гласувана следващата седмица.
Преди това обаче Стоева възрази срещу внесена промяна в избирателния кодекс, която да прехвърли изцяло
отговорността за купуването на машините за гласуване на Комисията.
Преди време тя заяви, че машинното гласуване е създало проблеми на изборите за евродепутати, а в същото време малко
хора са използвали този начин да подадат гласа си.
Според Стоева държавата е тази, която трябва да купи машините за гласуване. Това е сериозно дело, отговорен въпрос,
става дума не само за закупуване, но и за логистиката, съхранението не е еднократен акт, е позицията на подалия оставка
председател на ЦИК Стефка Стоева, която е и бивш конституционен съдия.
√ Да се страхуваме ли от генното инженерство?
В последните години, с развитието на науката, все повече полезни за нас организми биват генно инженирани. Хранителни
продукти като хляба са изцяло произвеждани от генно инженирани източници, а плодове като динята нямат почти нищо
общо с дивите си предшественици.
Ще започна с оспорването на често срещания мит, че генно модифицираната храна е вредна за човека. Това просто не е
така. Добре инженираният биологичен продукт би имал множество по-добри характеристики от „натуралния“ си роднина,
като няма почти никакви минуси.
Най-честият компромис, който правим, като модифицираме храна е с вкуса. Например, генно модифицираните домати
често са по-безвкусни, тъй като са така направени, че да събират повече вода и да станат по-големи, което „разрежда“
вкуса им.
Ние, хората, модифицираме организмите, които използваме открай време. Например, ако имате нива с картофи, вие ще
засадите най-големите екземпляри, а ще изядете по-малките. По този начин вие неусетно правите изкуствен подбор, който
с времето прави картофите по-големи.
Подобно нещо се е случило и с най-добрия приятел на човека – кучето. Вероятно в миналото някои вълци са започнали да
живеят по-близо до хората, за да се възползват от оставяните остатъци от храна. По-свирепите от тях са били убивани, а
пък по-приятелски настроените били възнаграждавани за добрата им работа, като защитници на селището. Постепенно
двата вида вълци са започнали да живеят разделени и да се обособяват със случайни мутации.
Тези процеси са бавни и нереалистични за изпълнение в рамките на един човешки живот. По тази причина, след
развитието на генетиката хората сме станали много добри в забързването на този процес чрез множество методи, един от
които е форма на насочена мутация или промяна на специфични гени в дадения организъм.
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Както виждате, самото подобрение на организмите е съществувало от край време, просто в момента сме по-добри в това.
Друг довод, който мога да дам в защита на генното инженерство е, че всяко ДНК, което погълнем се разпада до съставните
му части, преди да бъде абсорбирано от клетките на червата ни. Това премахва всякаква „информация“, която то може да
съдържа, тъй като единствената информация в него е подредбата на тези съставни части (нуклеотиди).
Дори ДНК-то в нашата храна да идва от плъхове, ние няма да разберем разликата, тъй като то е безвкусно и безцветно.
След като ДНК не е опасно при поглъщане, защо много хора вярват, че генно модифицираната храна е отрова? Това е,
защото въпреки, че самата информация в ДНК не е отровна, тя може да кодира нещо, което е. Например, ако има протеин,
за който знаем, че е вреден за човека при поглъщане, можем да накараме някое растение, което ползваме за храна да го
произвежда и по този начин да навредим на хранещия се.
Разбира се за мен тази идея, че някой би използвал генното инженерство за да ни вреди е малко конспиративна и изисква
твърде много проучване, за да се използва правилно.
Например, ако инженираме отровен домат, няма как да сме сигурни, че в даден момент няма да го изядем, точно за това
мисля, че е малко вероятно, общодостъпната генно модифицирана храна да е вредна.
Както с много други сфери на науката, като например ядрената енергетика, генното инженерство ни дава само
инструментите. От нас зависи дали ще ги използваме за добро или лошо.
Класа
√ Защо еврото е изгодно за България
Докато България и Хърватия са се устремили към еврото, Полша и Чехия казват "не" на общата валута. Защо?
Германският професор Фридрих Хайнеман осветлява причините. И обяснява защо за България е изгодно да приеме
еврото.
През юли България и Хърватия бяха приети в „чакалнята“ на еврозоната. Това означава, че двете страни поемат
ангажимента да не допускат по-високо от 15% колебание на националните си валути спрямо еврото. Пълноправни членки
на еврозоната двете държави могат да станат най-рано в началото на 2023 година, пише „Франкфуртер Алгемайне Цатунг“
(ФАЦ) и припомня, че за да влязат в „чакалнята“, България и Хърватия трябваше да покрият редица критерии: стабилност
на обменния курс, горни граници за държавния дефицит, новите дългове и инфлацията, равнище на лихвения процент
плюс различни юридически изисквания. В действителност обаче двете страни не изпълняват изцяло въпросните критерии.
Към България например има изискване за по-голяма независимост на емисионната банка и за по-ниска инфлация,
припомня ФАЦ.
Вестникът отбелязва, че в момента не е ясно дали двете държави ще се присъединят към общата валута още на 1 януари
2023 година, тъй като в условията на пандемия Еврокомисията и Европейската централна банка (ЕЦБ) ще наблюдават
много внимателно икономическото им развитие. Пандемията сериозно отслаби икономиките на България и Хърватия,
пише в тази връзка ФАЦ.
Защо България иска еврото, а Полша и Чехия стоят надалеч
По същата тема вестник „Зюддойче Цайтунг“ публикува анализ от хайделбергския професор Фридрих Хайнеман,
ръководител на направление „Публични финанси“ в центъра „Лайбниц“ за европейски икономически изследвания. Проф.
Хайнеман между другото пише: „В Брюксел посрещнаха с взаимно потупване по раменете присъединяването на
българския лев и хърватската куна към валутния механизъм. (…) Но това самодоволство е смущаващо за всекиго, който се
вгледа по-внимателно“. Хайнеман твърди, че междувременно притегателната сила на общата валута доста е отслабнала,
а особено в икономически успешни страни от Северна и Източна Европа като Дания, Швеция, Полша и Чехия повечето хора
не искат еврото.
„Ако се запитаме каква е разликата между кандидатките за еврозоната и скептично настроените страни, отговорът се
набива в очи: бедността“, пише авторът и припомня, че България и Хърватия са на последните две места в ЕС по
икономически капацитет на глава от населението. Професорът отбелязва, че пандемията особено тежко е засегнала
хърватската икономика, докато през последните години Чехия се е изкачила на 14 място по благосъстояние в ЕС,
изпреварвайки страни като Португалия. „С други думи, към еврото все още напират само най-бедните държави-членки.
Докато източноевропейските страни във възход, подобно на благоденстващите Швеция и Дания, казват „да“ на общия
вътрешен пазар, но „не“ на еврото“, констатира проф. Хайнеман.
За икономиста няма съмнение, че Чехия и Полша изпълняват изискванията за членство в еврозоната, докато „България и
Хърватия като периферни национални икономики са в много по-лоши изходни позиции“. Защо въпреки това България и
Хърватия са се устремили към еврозоната? На този въпрос Хайнеман отговаря така:
„За пореден път решението за приемане в еврозоната ще бъде взето не според критериите за оптимална валутна
състоятелност. От гледна точка на България и Хърватия желанието за бързо присъединяване е рационално. Защото
привлекателността на еврозоната все по-малко се предопределя от същинските предимства, които носи една обща
валута.“ Всъщност, смята Хайнеман, става дума най-вече за апетитите към преразпределените средства. Защото вече на
практика не важи постулатът от Маастрихтските договори, че дълговете и кредитите на страните-членки не се гарантират
от общността. А и в условията на пандемия кредитите се раздават много по-лесно.
Еврото не е привлекателно за икономически здравите страни
„В тези нови условия икономически слабите страни пресмятат, че в бъдеще ще спечелят от новите правила за
преразпределение и гаранции. И обратното: страните, които са осигурили благоденствие или успешно се движат към него,
ще поемат големи рискове. Така членството в еврозоната поставя на кантар предимствата на общата валута и опасностите,
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свързани с преразпределението. Разбираемо е, че за най-бедните страни в ЕС България и Хърватия членството е изгодно,
докато за страни като Чехия и Полша то до голяма степен е изгубило своята привлекателност“, обобщава авторът.
В края на своя анализ проф. Хайнеман пише: „Може и да има добри аргументи за състоялите се промени в Маастрихтските
договори. Но Европа не бива да си прави илюзии за последствията. С всяка крачка напред към преразпределение и към
общоевропейски гаранции за задълженията общата валута, а във все по-голяма степен и целият европейски
интеграционен проект, губят своята притегателна сила за икономически здравите страни-членки“.
√ Демографски срив: В България е по-тежко, отколкото в Босна
През 2050 година населението на България ще се е свило с 39% в сравнение с 1990, пише британското списание
"Икономист". Дори в Босна, която е била близо четири години във война, положението не е толкова тревожно.
През последните седмици няколко чуждестранни издания се спряха на темата за демографския срив на Балканите.
Представяме Ви някои от по-интересните моменти в две от публикациите: от "Икономист" и "Балкан Инсайт":
Югоизточна Европа е в клопката на "параграф 22", пише британското списание "Икономист". Тъжна съвкупност от
проблеми в региона доведе до масова емиграция на млади и талантливи хора. А без тях напредъкът и разрешаването на
проблемите там са невъзможни.
Обхващането на демографското развитие на Балканите в статистики е голямо предизвикателство, отбелязват от
изданието. Отвъд официалната информация за нивата на раждаемостта и смъртността, трудно могат да бъдат отчетени
други показатели - за двойно гражданство или за работа в чужбина например. Ето само няколко примера, които
онагледяват сложността на ситуацията: една пета от работещите в чужбина с хърватски паспорт са всъщност от Босна и
Херцеговина, а почти всички молдовци, работещи в ЕС, са с румънски паспорт, посочва "Икономист".
В Полша има украинци. А в България?
Едно нещо е сигурно: населението на държавите в региона се топи. Според прогнозите, през 2050 година населението на
България например ще отбележи спад с 39% в сравнение с 1990 година. А още през 2021 година в Сърбия може да живеят
повече пенсионери, отколкото трудещи се. Годишно около 50 000 сърби напускат родината си. 10 000 се връщат, но
повечето от тях са пенсионери, които са работели на Запад. Техните деца обаче избират да продължат живота си навън,
обясняват експерти. Босненските жени имат средно по 1,3 деца, хърватките - по 1,4. А в Косово - по 2. Макар Косово да
има най-младото население със средна възраст 29 години, и там раждаемостта спада от години.
В другите балкански държави нивото е близко до това на западноевропейците. Само че на Балканите почти няма
емигранти, които да плащат там данъците си. Затова и парите за пенсии не достигат, отбелязват от "Икономист".
Българите в Германия: ръст от 820% за 14 години
На темата неотдавна се спря и сайтът "Балкан Инсайт". Докато през 1988 населението на България е било 8,9 милиона, то
днес е 6,9 милиона, а това означава спад от 22,5%, посочват авторите му. Показателите в страната са по-лоши дори от тези
в Босна и Херцеговина, която през 1990-те беше във война близо четири години. И още сравнения: през 1950 година в
България са се родили 182 571 бебета, а през 2019 - едва 61 538. Миналата година починалите в страната са били с 46 000
повече от новородените. Броят на българите, живеещи в Европейския съюз, Великобритания и държавите от Европейската
асоциация за свободна търговия, е нараснал от малко над 305 000 през 2010 година до 890 000 през 2019. Само в Германия
броят на българите е скочил с 820% за последните 14 години: от 39 000 през 2005 до 360 000 през 2019 година.
От "Балкан Инсайт" посочват, че тези числа не включват работещите и живеещите нелегално в държавите от ЕС. Освен
ниската раждаемост и емиграцията, сериозен проблем за българското общество представлява и ранната смъртност.
Средната продължителност на живота в страната е 74,9 години при 80,9 средна стойност за Европейския съюз. А средната
възраст в България е 44,5 години при 42,6 средно за ЕС, посочва още "Балкан Инсайт".
Кой ще работи в България?
Демографският срив в България води до трансформация на проблемите на работния пазар. Докато през 2001 година
безработицата е 20,3%, през 2019 тя е едва 4,2%, а липсата на квалифицирани кадри се усеща в редица браншове, пише
"Балкан Инсайт".
За сравнение: Гърция, Италия и Испания също имат ниска раждаемост. И там много млади хора емигрират. Но тези
страни привличат много имигранти. В Полша пък над един милион украинци запълват пропастта на работния пазар,
възникнала покрай емиграцията, изтъква "Икономист".
И все пак: в България има и положителни сигнали, посочва "Балкан Инсайт". Заплатите в страната растат, чуждите
компании, които са се престрашили да стъпят на българския пазар, разрастват дейността си, а през миналата година
официалният брой на емигриралите е с едва 2012 души по-висок, отколкото този на завърналите се. Ако тази тенденция
се запази, мрачните прогнози за топящото се българско население в следващите десетилетия може и да не се оправдаят
напълно.
Bloomberg TV Bulgaria
√ Европейският съюз е напът да ускори намаляването на емисиите до 2030 г.
Комисията потвърди, че работи по ново предложение, което ще бъде обявено през септември
Европейският съюз вероятно ще предложи най-амбициозно ускоряване на целта си за емисиите до 2030 г., увеличавайки
усилията за намаляване на замърсяването в блока чрез Зелената сделка, съобщава Bloomberg.
Европейската комисия най-вероятно ще се опита да ускори намаляването на замърсяването до 55% в сравнение с нивата
от 1990 г. до края на следващото десетилетие, става ясно от информация от двама дипломати, които поискали да не бъдат

14

назовавани, тъй като дискусиите са конфенденциални. Настоящата цел, одобрена през 2014 г., е емисиите да се редуцират
с 40 на сто.
Комисията проучва сценарии за увеличаване на целта до между 50% и 55% намаляване на замърсяването като част от
Зелената сделка, за да превърне Европа в първия климатично неутрален континент. Очаква се предложението да бъде
представено през следващия месец и ще бъде основано на проучване, което ще вземе предвид пандемията от
коронавирус.
Зеленото преструктуриране на 27-те държави членки ще засегне редица сфери - от производството на енергия до
транспорт, селското стопанство и градоустройството. Ревизирана цел за емисиите в горния край на диапазона се очаква от
изследователи и политически ескперти, които подчертават решимостта на председателя на Комисията Урсула фон дер
Лайен да засили ролята на Европа като лидер в глобалната борба с изменението на климата.
Регулаторната звено на Европейския съюз потвърди в четвъртък, че работи по изготвяне на предложение през септември,
но отказа да коментира спецификата му. По приенцип политиката е да не коментират проектозакони.

Настоящата обвързваща цел на блока е 20-процентово намаление на емисиите до края на тази година.
По думите на Питър Вис, старши съветник в Rud Pedersen Public Affairs в Брюксел, преразгледаната цел за 2030 г. би
била изключително амбициозна. „Това означава цял набор от нови и амбициозни политики, които трябва да бъдат
въведени с рекордна скорост. Това ще доведе до вземане на трудни решения в трудни времена“, добави още той.
Новата цел за 2030 г. ще бъде прибавена като изменение на вече предложения закон, който налага до 2050 г. да се постигне
неутралитет по отношение на емисиите. За да влезе в сила, предложението се нуждае от одобрение от Европейския
парламент и националните правителства. Преговорите между държавите членки ще се ръководят от Германия, която е
председател на ротационното председателство до края на годината.
Планът за значително увеличаване на намаляването на емисиите вероятно ще предизвика напрежение сред държавите
членки предвид националните различия в енергийните източници, богатства и индустриална сила.
„Най-големите предизвикателства ще бъдат да се накарат държави като Полша да приемат по-строги климатични цели и
мерки“, заяви Бас Ейкхаут, член на Зелената партия в Европейския парламент, който пък от своя страна подкрепя 65процентово намаление на емисиите до 2030 г.
Европейската комисията поясни, че предложение как да се раздели тежестта на съкращаването на емисиите между
държавите членки до 2030 г., ще бъде направено на по-късен етап. Преразглеждане на съответното законодателство в
областта на климата, включително и на закон за въглеродния пазар на ЕС, е планирано за юни 2021 г.
√ Напрежението между САЩ и Китай ескалира
Пекин проведе ракетен тест в Южнокитайско море в отговор на търговски рестрикции, наложени от САЩ върху 24
китайски компании
Напрежението между Китай и САЩ в оспорвания регион на Южнокитайско море ескалира през късните часове на
изминалия ден, след като Пекин изстреля 4 ракети в морето. Изстрелите се случиха по същото време, когато
администрацията на президента Тръмп предприе наказателни действия срещу китайски компании, помогнали за
изграждането на гранични постове в оспорвания морски регион, пише Bloomberg.
По информация на високопоставен американски военен служител, който пожела да не бъде идентифициран, изстрелите
на 4-те средно обхватни балистични ракети са част от широкоспектърни тренировъчни занятия, дело на китайската
Народна освободителна армия. Ракетите са паднали в зона между островите Хайнан и Парасел, добави още служителят.
Това се случва само два дни, след като американски разузнавателен самолет прелетя в зона без полети в Северния военен
окръг на Китай
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„Ако обученията са в рамките на международните регулации и норми, то Китай има цялата свобода да ги провежда“, заяви
пред репортери Скот Д. Кон, вицеадмирал на американския флот. Той добави още, че САЩ са готови да отговорят винаги
на всички потенциални заплахи в региона и ако намесените военни части оперират по професионален начин, то тогава
„може да имаме едни и същи кораби в един и същи морски регион“.
Американският министър на отбраната Марк Еспър определи Индо-Тихоокеанския регион като „епицентъра на
състезанието за огромна власт с Китай “. Министър Еспър обвини Пекин в нарушение на международното право и
милитализиране на Южнокитайско море. Народната освободителна армия на Китай „продължава да се стреми да
реализира своя агресивен план за модернизация на армията и за създаването на световен клас войска до края на века“,
добави Марк Еспър. „Това неминуемо ще окуражи провокативното поведение на китайските военни части в Южно и
Източнокитайско море, както навсякъде другаде по света, където правителството им счете за уместно.“
На 26 август САЩ обявиха налагането на търговски и визови рестрикции на 24 китайски компании, чиито усилия са
помогнали за „връщането и милитализирането на оспорвани гранични постове“ в конфликтния морски регион,
според изявление на американското търговско министерство. Най-изявената от тези компании е държавната China
Communications Construction, която е и най-големият строител на проекти по програмата на президента Си Дзипин „Един
пояс, един път“. Днес акциите на компанията се сринаха с 5.6% на борсата в Хонконг.
Според администрацията на президента Тръмп е налице засилваща се китайска кампания за доминиране на богатия на
ресурси южнокитайски морски регион и близките по-малки държави. Миналия месец американският държавен глава
изрично отхвърли за първи път претенциите за морско териториално разширяване на Китай и изпрати самолетоносачи в
региона да провеждат военни учения.
По-строга позиция на американския държавен глава по отношение на Китай е ключов елемент от кампанията му за
преизбиране, дори и когато двете държави се стремят да поддържат първата фаза от търговското споразумение,
постигната в началото на тази година.
Подобни ракетни тестове от страна на Китай бяха проведени през юли 2019. Грег Полинг, директор на Азиатската
инициатива за морска прозрачност и член на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон заяви,
че последният ход на китайците е премерена стъпка.
„Както при по-голямата част от външната политика на Китай напоследък, целта на действията им е да се даде доказателство
за сила на местната аудитория и на по-малките съседи, а не всъщност да кажат на САЩ нещо, което те не знаят“, казва
Полинг. „Пекин внимаваше да го направи в приемливи граници - стреля в неоспорвани води край южния бряг с надлежно
предизвестие.“
Обявявайки мерките срещу China Communications Construction и другите компании, министърът на търговията Уилбър Рос
заяви, че предприятията „играят важна роля в провокативното строителство на Китай на изкуствени острови в региона и те
трябва да бъдат подведени под отговорност“. По-рано през деня Виетнам призова Китай да отмени тренировките си тази
седмица в близост до Параселските острови, като заяви, че Пекин нарушава суверенитета на страната.
"Съединените щати, съседите на Китай и международната общност изобличиха претенциите за суверенитет на Китайската
комунистическа партия, насочени към Южнокитайско море и осъдиха изграждането на изкуствени острови за китайските
военни", добави още търговският министър на САЩ.
В свързано изявление държавният секретар Майк Помпео обяви, че САЩ ще наложат визови ограничения на китайски
лица, които са „отговорни или са съучастници в мащабната рекултивация, строителство или милитаризация на сушата в
Южнокитайско море“.
Високопоставен служител на Държавния департамент, заяви пред репортери, че визовите ограничения са "просто
началото" на по-голямо наказание срещу Китай, заради действията им в Южнокитайско море. Официалният служител
насърчи и други държави да предприемат подобни мерки срещу Пекин, за да се усложни извършването на задграничен
китайски бизнес.
Постъпките на Белия дом се разбират в Китай като политически мотивирани, поради настъпващите през ноември
президентски избори. Това мнение изрази Ван Хуeйао, съветник на кабинета на Китай и основател на Центъра за
Глобализация, като отбеляза, че бизнесите и в двете страни отчаяно искат да продължи да работят заедно."
China Communications Construction участва в проекти по целия свят - от Шри Ланка до Пакистан и Италия. Непосредственото
въздействие от рестрикциите върху компанията остава неясно, се посочва в писмо от Eurasia Group.
„Незабавният отговор на Китай ще бъде строг, но премерен“, се посочва още в писмото. „В този конкретен случай “черният
спискък“ на търговското министерство е по-слаб инструмент в сравнение със санкциите на Министерството на финансите,
но Китай все още може да отговори с реципрочни мерки срещу американски лица.“
√ Доларът загуби 99% от стойността си в злато: Какво следва?
Предполага се, че световната резервна валута - щатския долар е добра при съхранението на стойност, но чрез
безграничното печатане на пари USD не успява да се конкурира със златото, особено в дългосрочен план.
През 1932 година цената на златото е била $20,67, докато в началото на август тя премина $2067 за тройунция и дори
достигна нива от $2074, което е и най-високата стойност на ценния метал в историята.
Следователно, простата аритметика ни показва, че американският долар е загубил 99% от своята стойност срещу златото.
Други резервни валути като британски паунд и японска йена се представят дори по-зле от американския си конкурент.
JPY загуби 99,98% от стойността си в злато за последните 100 години
На следващата графика ще може да видите представянето на някои от основните резервни валути срещу злато.
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Източник: www.voimagold.com.
Златото не предлага възможности за доходност като дивиденти или лихви, а само капиталови печалби. От друга страна
жълтият метал е единствения глобално приет финансов актив без риск, произлизащ от контрагента.
Поради своите неизменни свойства златото поддържаше ролята си на слънцето в нашия паричен космос, след като
златният стандарт беше изоставен през 1971 година. Централните банки по света продължиха да държат на златото си,
дори докато цената му не достигаше всевъзможни нови максимуми като сега.
Това се дължи на закона на Грешам, който гласи, че “лошите пари изгонват добри.” Ако цената на златото се повиши,
централните банки са по-склонни да съхраняват злато (добри пари) и харчат валута, която намалява в стойността си (лоши
пари).
Злато и покупателна способност
Генерално покупателната способност на златото е забележително стабилна. Докато цената на златото се увеличаваше във
времето, фиатните валути се обезценяваха с течение на времето. С други думи, цената на златото се увеличава със същата
сума, с която се повишават потребителските цени.
Златото дори показва тенденция към увеличаване на покупателната способност, което може да разкрие, че публикуваните
от правителствата инфлационни числа са твърде ниски.
Друга теория гласи, че здравите пари, като златото, трябва да повишат покупателната способност, тъй като технологичното
развитие прави стоките все по-евтини.
Може би си мислите, че доларите с лихва, например държавни облигации на САЩ, биха надминали златото, тъй като
златният стандарт беше изоставен през 1971 година? Но това не е вярно. Златото се представя по-силно от държавните
облигации на САЩ, както е видно от следващото изображение.

Източник: www.voimagold.com
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Какво да очакваме от цената на златото?
Ако се вгледаме в последните насоки за политиката на основните централни банки като ФЕД, ЕЦБ, ЯЦБ и тн, то лесно може
да стигнем до извода, че цената на златото вероятно ще се повишава, на фона ниските (в някои случаи) нулеви лихви и
програмите за стимулиране на икономиката като количествените улеснения, например.
Златото дори може да бъде включено в нова международна монетарна система. Настоящата най-висока стойност на
ценният метал спрямо еврото и долара е само номинална мярка.
Когато вземем предвид инфлацията, златото не е на най-високите си стойности в историята, по-важното е, че може да се
очаква централните банки да девалвират валутите си много повече през следващите години, защото светът никога не е
имал толкова много дълг.
Тук може да припомним и изказването на създателят на най-големия хедж фонд в света Bridgewater Рей Далио, който
сподели пред CNBC от Международния икономически форум в Давос 2020: “„Парите са боклук. Махнете се от парите. Все
още има много пари в брой. “
Нивата на дълга по света са напълно неустойчиви и могат да бъдат понижени само чрез облекчаване на дълга или
инфлация.
ФЕД и много други централни банки по света съобщиха, че избират пътя на инфлацията, както е видно от изявлението на
централните банкери на САЩ от 4 август, публикувано по-долу.
Преди няколко месеца президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард пък заяви: “Трябва да сме пощастливи от това да имаме работа, отколкото да защитаваме спестяванията си.” Това е ясно признание, че спестяванията
в евро (в този случаи) вероятно ще бъдат заличени.
Вероятно нищо по-различно не очаква и спестяванията в български лева и много други фиатни валути.
Намаляването на дълговата тежест чрез инфлация е „най-целесъобразният, най-малко разбиран и най-често срещаният
сериозен начин за преструктуриране на дълговете“. Това е правено много пъти преди в историята и може би ще бъде
направено отново.
Инвестициите в злато могат да предложат защита на Вашата покупателна способност и да заместят депозитите Ви във
валута например.
Как да инвестирате в злато?
Има няколко различни възможности за инвестиции в злато, които да Ви предпазят от инфлация. Едната възможносто е да
направите това физически, а другата онлайн.Ето и най-популярните от начини да инвестиратев злато:
1. Покупка на физическо злато (инвестиционно злато)
2. Инвестиции в злато чрез фючърсни контракти
3. Инвестиции в злато чрез ДЗР
4. Инвестиции в злато чрез акции на златодобивни компании
5. Инвестиции в борсово търгуван фонд инвестиращ в злато
Нека да споменем по няколко думи за всяка от тези възможности за инвстиции в злато.
Физическа покупка на злато
Покупката на злато макар и най-популярния метод за инвестици в злато в България, той има някои съществени
недостатъци:
- Високи комисиони за покупка и продажба - между 3% и 5%, което води до обща загуба от 6% до 10% от инвестицията
- Допълнителни разходи съхранение, застраховане и тн
- Допълнителни рискове при транспорт и съхранение
- Няма възможност за избор на точен размер на инвестицията (трябва да купите колкото е монетата, слитъка, кюлчето и
тн)
Инвестиции в злато чрез фючърси
Фючърсните контракти са от една страна споразумение за покупка и от друга страна за доставка на дадена суровина, в
дадения случай злато. Всъщност първият фючърсен контракт датира от 1851 година, а суровината е царевица и е
предложен на борсата на Чикагския борд за търговия (CBOT).
Ето и някои характерни черти на фючърсните контракти:
- Има дата на изтичане
- Точно определен размер
- Може да изисква сериозен капитал за първоначална инвестиция
Инвестиции в злато чрез ДЗР
Както споменахме по-рано в статията договорите за разлика са още една възможност за търговия и инвестиции в злато.
С ДЗР трейдърите и инвеститорите имат възможност да:
- Използват ливъридж. Чрез употребата на ливъридж може се контролира по-голяма сума, от тази, с която се разполага в
сметката. По този начин ще може да се направи и по-голяма инвестиция, отколкото са възможностите на трейдъра или
инвеститора.
- Печелят от движението на цената във всяка посока. ДЗР позволяват отварянето на т.нар. къси позиции, чрез които може
да се печели, освен при ръст, но и от спад в цената на златото
- Да държат позициите си, колкото поискат. Договорите за разлика нямат крайна дата. Следователно те позволяват
влизането и излизането на пазара, както в рамките на няколко секунди, така задържането на позицията за седмици, месеци
или дори години.
Разбира се покупка на инвестиционно злато онлайн чрез договори за разлика имат и своите недостатъци:
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- По-висок риск при неразумна употреба на ливъридж
- Суап такси
На следващата графика можете да видите движението на цената на злато ДЗР в последните месеци.

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5
Инвестиции в злато чрез акции на златодобивни компании
Компаниите, които добиват злато печелят при по-високи цени на златото, следователно техните акции би трябвало да
поскъпна при ръст на цената на златото.
Инвестиции в злато чрез акции на компании добиващи злато има някои явни предимства:
- При покупка на акции на компании занимаващи се със златодобив можете да ce облагодетелствате и от получаване на
дивиденти от тези компании.
- Акциите на компании са далеч по-ликвидни в сравнение с физическата покупка на злато, което Ви подсигурява
възможност за получаване на добра цена при капитализиране на инвестиция в злато.
- Покупката на акции е, че в повечето случаи те изискват по-малка първоначална инвестиция, отколкото покупката на
инвестиционно злато.
- Комисионните, които ще платите за търговия с акции може да са много пъти по-ниски от тези при покупка на на
инвестиционно злато.
Основният недостатък на този тип инвестиции е, че цената на акциите на дадена компания за добив на злато може да не
е напълно корелирана с цената на златото, тъй като тя може да зависи от печалбите и управлението на компанията.
Инвестиции в борсово търгуван фонд, инвестиращ в злато
Една от най-популярните възможности за инвестиции в злато в последно време е покупка на ETF (борсово търгуван фонд),
който инвестира във физическо злато или компании за добив на злато. Този тип инвестиции има своите сериозни
предимства:
- Ниски изисквания за първоначална инвестиция
- Ниски разходи за поддръжка на позицията отворена
- Висока ликвидност
- Няма дата на изтичане или стандартизиран размер на покупката
За да започнете Вашите инвестиции онлайн ще имате нужда от инвестиционна сметка при регулиран брокер.
Мениджър
√ НОИ даде електронен достъп до данните по мярката 60/40
Работодателите могат да ползват електронна услуга, която ще им предоставя информация за изплатените им компенсации
по мярката 60/40 за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и
служители след извънредното положение и обявената с решение на Министерския съвет извънредна епидемична
обстановка. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.
Справката съдържа данни за работниците и служителите, на които са изплатени средства, за броя на работните дни и
месеца, за който те са изплатени. Информация има още за размера на плащанията за съответния месец и датата на всяко
плащане.
Електронната услуга е достъпна чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика "Е-услуги", "Справки", съответно
в раздели "по Булстат и ИКО на НОИ" след въвеждане на ЕИК на осигурителя и Идентификационен код на осигурителя
(ИКО), издаден от НОИ, или "със сертификат" - за регистрирани потребители с Квалифициран електронен подпис (КЕП),
съдържащ ЕИК на осигурителя.
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На същия адрес на интернет страницата е достъпна и електронната услуга, която предоставя информация за изплатените
компенсации по реда на действащото преди това ПМС нр.55 от 30 март 2020 г., чрез което преди това се изплащаха
компенсации на работодателите за запазване на заетостта в условията на извънредно положение.
По реда на постановлението на МС от 3 юли 2020 г. вече са извършени две плащания от НОИ за общо 25 561 735 лв.
Компенсации са преведени на 655 осигурители за 25 116 работници и служители.
√ КЕВР предлага увеличение на цената на газа през септември
КЕВР предлага цената на синьото гориво за септември да бъде с 15,21% по-висока в сравнение с действащата цена за
август. Това стана на проведено днес открито заседание, на което беше обсъден доклад за внесеното заявление на
"Булгаргаз", съобщиха от Комисията по енергийно и водно регулиране.
Дружеството иска от регулатора да утвърди цена за следващия месец, по която общественият доставчик ще продава
природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна
енергия.
Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка
между „Булгаргаз” и „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г. Считано от 5 август 2019 г., цената на природния газ вече се
изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула, припомнят от КЕВР. „Булгаргаз“ е представило
към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена
доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.
След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и след направени изчисления
съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 септември 2020 г. да бъде в размер на 21,51
лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за месец август 2020 г. в размер на
18.67 лв./MWh увеличението е с 2,84 лв./MWh или с 15,21%.
Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността
„обществена доставка“, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово
хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
На 1 септември КЕВР ще приеме окончателно решение за цената на природния газ за септември 2020 г.
√ Расте броят на предприятията, обявени в несъстоятелност
През юни-юли 2020 г. нараства броят на предприятията, обявени в несъстоятелност се вижда от регистъра на Агенцията по
вписванията. През юни тази година те са 62 при 42 за същия месец на предходната година, а през юли 2020 г. - 70 при 53
през юли 2019 г. Това е един от акцентите в анализа на Българската стопанска камара /БСК "Отражение на COVID-19 върху
икономиката в числа", който е базиран на публични данни на различни институции. Анализът е оповестен на интернет
страницата на работодателската организация, информира БТА.
По данни на НСИ през юли общият показател на бизнес климата се покачва спрямо предходните три месеца, но още е
далеч от предкризисните нива, след като през април отбеляза спад със 17,7 на сто, посочва БСК.
Според Министерството на финансите, като цяло се подобрява фискалната дисциплина на бюджета - просрочените
задължения към Централното правителство и осигурителните фондове намаляват, но се увеличават задълженията към
общините. Данните на фивавсовото ведомство за изпълнението на Държавния бюджет показват, че приходите от
корпоративен данък намаляват с 18,7 на сто през юни 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г.Сериозно намаление се отчита
също при приходите от мита (-9,2 на сто) и акцизи (-10,6 на сто), както и от ДДС (-6,2 на сто). Нарастват единствено
приходите от данъците върху доходите на физическите лица (4,5 на сто) и от осигурителни вноски (4 на сто), както и от
данъците върху застрахователните премии (8,6 на сто). С 36,4 на сто нарастват и приходите от помощи, основно
благодарение на европейските антикризисни програми.
Бюджетното салдо силно се влошава, основно за сметка на намаления бюджетен излишък (-65 на сто), при паралелен
трикратен ръст на излишъка по европейските програми (340 на сто). Фискалният резерв намалява с 15,5 на сто - от 11,7 на
9,9 млн. лв.
В същото време, данните на БНБ показват, че БВП намалява с 9,8 на сто за второто тримесечие на 2020 г. спрямо първото
тримесечие на годината, а спрямо същото тримесечие на предходната година - с 8,2 на сто. Спрямо първото тримесечие
на тази година потребителските цени намаляват с 1,4 на сто, но спрямо същия период на 2019 г. е налице ръст от 1,6 на
сто. И цените на производител намаляват (-4,6 на сто), като по-голямо е намалението за външния пазар (-6,2 на сто) и помалко за вътрешния (-3,5 на сто). С 13 на сто намалява промишленото производство спрямо същия период на предходната
година.
Нетните вътрешни активи намаляват, като се увеличават вземанията от бюджета, от домакинствата и от неправителствения
сектори. Намаляват и парите в обръщение и нарастват депозитите, което според БСК е типично прокризисно
поведение. Покачват се лихвените проценти - повече при краткосрочните кредити.
Отрицателното търговско салдо нараства спрямо същия период на предходната година с 9,7 на сто, като с по-голям процент
(-11,9 на сто) намалява вносът, докато износът намалява със 7,5 на сто.
Преките инвестиции се запазват на едни от най-ниските нива за последните 20 години и са в размер едва на 263 млн. лв.
през второто тримесечие на 2020 г. Нарастват лошите и преструктурирани кредити.
В края на юни 2020 г. наетите намаляват със 111.5 хил., или с 4.7 на сто по-малко спрямо същия месец на миналата година.
Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 48.8 хил. Спрямо
същото тримесечие на 2019 г., през второто тримесечие на 2020 г. ръстът на работните заплати е с 6.1 на сто. Спрямо същия
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период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6.9 на сто, а в частния
- с 5.8 на сто.
През юни 2020 г. спрямо същия месец на предходната година броят на българите, пътували в чужбина, намалява с 60 на
сто, а на чужденците, посетили страната ни - със 75 на сто. Реализираните нощувки през юни 2020 г. намаляват на годишна
база с 88 на сто, в т.ч. реализираните нощувки на чужденци у нас са 96 на сто по-малко. Сходни са и намаленията при
приходите от нощувки - 89 на сто по-малко спрямо юни 2019 г., в т.ч. на чужденци - 96 на сто.
Анкета на НСИ сред нефинансовите предприятия показва, че приходите от продажби продължават да намаляват или
остават без промяна, като едва 18,4 на сто от анкетираните мениджъри декларират ръст в продажбите.
√ Над 2/3 от най-големите британски работодатели няма да връщат работата от офис
Около 2/3 от най-големите работодатели във Великобритания нямат планове да възстановяват задължителното явяване в
офис за служителите си в обозримо бъдеще. Това показва проучване на Би Би Си. Най-големият брой от анкетираните
големи компании – 24 от тях – нямат към момента абсолютно никакви планове да отварят отново офис пространствата си.
Други 20 от компаниите позволяват на желаещите да посещават офисите, само ако нямат възможност да работят от вкъщи
– например заради деца. Само 3 компании са задължили служителите си да се върнат в офисите от септември, а други 20
имат изработен план за постепенно възстановяване на нормалната работна среда.
„Оказва се, че много голяма част от служителите ще се върнат от лятната отпуска в режима на работа, който беше въведен
по време на глобалната пандемия с масово работене от вкъщи“, се казва в анализа на британската медийна корпорация.
Основната причина е, че компаниите не искат да рискуват да настанят прекалено много хора в близост един до друг и че
не могат към момента да осигурят съвместно работене в офис в безопасност за всичките си служители.
Втората главна причина е, че много голяма част от живеещите в големите градове във Великобритания използват
ежедневно градски транспорт, за да стигнат до службата си. „Не искам да принуждавам служителите си да се излагат на
риск от заразяване в градския транспорт. Освен това нашият офис не може да спазва изискванията за социална дистанция
и да побере целия екип“, казва Тара Томес, която управлява PR компания.
В момента транспортната система на Бирмингам превозва само 20% от броя пътници, които са я използвали преди кризата.
Очакването е от началото на септември с приключването на отпуските този процент да се повиши до 50%, казва кметът
Анди Стрийт.
„Въпреки това е рано да обявяваме смъртта на офиса. Считам, че след 18 месеца дори и хората, които сега казват, че никога
няма да имаме нужда от офис пространства, ще са променили мнението си“, заявява Роб Гроувс, представител на
компанията за изграждане на офис сгради Argent.
Един от наемателите на най-новата сграда на Argent e счетоводната фирма PwC. В нея е предвидено да има 2000 души, но
засега там работят само 150 човека. „Въпреки това общите офис пространства са изключително важи, особено за младите
колеги, които сега навлизат в занаята и имат нужда от менторстване в развитието си. Много от кандидатите, които искат
да започнат работа при нас твърдо заявяват, че не биха подписали договор, ако ги оставим да работят сами вкъщи, без
опитни колеги около тях“, твърди Матю Хамънд, председател на звеното на PwC за област Мидландс.
√ Швейцария изпадна в рецесия след свиване на БВП в рамките на половин година
Швейцария изпадна в рецесия след две поредни тримесечия на свиване на брутния вътрешен продукт (БВП) и след
историческия спад от 8,2 на сто през второто тримесечие спрямо първото. Причината за този резултат е санитарната криза,
предаде Франс прес.
През първото тримесечие БВП на страната намаля с 2,5 на сто спрямо предходните три месеца, съобщи днес Държавният
секретариат по икономиката (Seco) в комюнике, коригирайки силно надолу първоначалната си оценка за свиване с 2,6 на
сто.
През второто тримесечие БВП на Швейцария претърпя най-силното си понижение, откакто през 1980 г. се отчитат
тримесечните резултати за икономиката, уточни Seco, подчертавайки че този спад е "относително ограничен" в сравнение
с отчетените от други страни.
Фармацевтичният сектор, който има най-голяма тежест в търговския баланс, е позволил спадът да бъде ограничен.
През това тримесечие износът на стоки (извън златото, скъпоценните камъни и метали, предметите на изкуството и
антиките) се е свил с 9,4 на сто.
Заради мерките в борбата срещу пандемията секторът на услугите е най-засегнатият. Добавената стойност в
хотелиерството и ресторантьорството се сринала с 54,2 на сто и с 21,7 на сто в сектора на транспорта и комуникациите.
Карантината е оказала натиск и върху разходите на домакинствата, които са се свили с 8,6 на сто със затварянето на
повечето магазини.
√ Спад на борсите в Европа в очакване на речта на шефа на Федералния резерв
Oсновните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха понижения в ранната търговия вчера, като
вниманието на инвеститорите бе насочено към предстоящата реч на председателя на Федералния резерв на САЩ Джером
Пауъл, който ще говори за икономическите перспективи пред страната и за паричната политика на централната банка,
предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,77 пункта, или 0,47%, до 371,36 пункта. Банковият индекс SX7P падна
с 1,55%, след като акциите на HSBC поевтиняха с 2%.
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Немският бечмарк DAX, който е силно зависим от износа, отчете лек спад от 62,11 пункта, или 0,47%, до 13 128,04 пункта,
на фона на данните, че печалбата печалбата на индустриалния сектор на Китай е нараснала за трети пореден месец през
юли.
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 30,45 пункта от стойността си, или 0,5%, до 6 015,15 пункта.
Френският CAC 40 се понижи с 36,6 пункта, или 0,73%, до 5 011,83 пункта.
По време на първия ден от годишния симпозиум за икономическа политика в Джаксън Хоул, инвеститорите ще наблюдават
за знаци за новата стратегия на Федералният резерв относно насърчаване на инфлацията в САЩ и подобряването на
заетостта на фона на дълбоката икономическа криза, причинена от пандемията от коронавирус,
„Трудно е да си представим, че Пауъл ще каже нещо, което да подкрепи значително пазарите.“, коментира Крис Бешамп
от IG.
Главният икономист на Европейската централна банка Филип Лейн също ще изнесе реч по време на конференцията.
Акциите на WPP скочиха с 3,97%, след като най-голямата рекламна компания в света съобщи, че ще поднови изплащането
на дивиденти след намаляване на разходите. Акциите на френският й конкурент Publicis поскъпнаха с 1,14%.
Акциите на германската компания за доставка на храна Delivery Hero поевтиняха с 1,32%, след като обяви, че ще придобие
InstaShop.
Нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq Composite
Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха ръст в сряда, като S&P 500 и Nasdaq Composite достигнаха нови
рекордни върхове, подкрепени от силното представяне на технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 83,48 пункта, или 0,3%, до 28 331,92 пункта. Широкообхватният показател
Standard & Poor’s 500 се повиши с 35,11 пункта, или 1,02%, до 3 478,73 пункта. Индексът на високотехнологичните
дружества Nasdaq отчете ръст от 198,59 пункта, или 1,73%, до 11 665,06 пункта.
След печалбите от сряда S&P 500 и Nasdaq са съответно с 58% и 75% над най-ниските си нива, достигнати на 23 март.
Акциите на Salesforce скочиха с цели 26,04%, записвайки най-силния си ден в историята, след като компанията за облачни
технологии отчете нетна печалба за тримесечието от 2,63 млрд. долара, или 2,85 долара за акция, при приходи от 5,15
млрд. долара. Анализаторите, анкетирани от FactSet, очакваха печалба от 67 цента на долар при приходи от 4,9 млрд.
долара. Salesforce ще бъде включена в индекса Dow Jones в края на август, като тя ще заеме мястото на най-дългогодишния
член на бенчмарка – Exxon Mobil.
Технологичният сектор продължи силното си представяне, като акциите на Facebook и Netflix поскъпнаха с 8,22% и 11,61%.
Книжата на Amazon, Alphabet и Microsoft напреднаха с 2,85%, 2,38% и 2,16%, а тези на Apple поскъпнаха с 1,36%.
„Ако се загледате по внимателно ще видите, че ралито на пазарите се свежда до акциите на пет или шест компании“,
коментира Марк Травис, главен изпълнителен директор на Intrepid Capital, визирайки технологичните гиганти. „Мисля, че
това създава погрешна представа за ситуация под повърхността“, добавя той.
Акциите на Moderna поскъпнаха с 6,42%, след като компанията съобщи, че ваксината й срещу COVID-19 е показала
обещаващи резултати при тестове с пациенти на възраст от 56 г. и нагоре.
Междувременно стана ясно, че поръчките за трайни стоки в САЩ са нараснали с 11,2% през юли, надминавайки значително
прогнозата на Refinativ за ръст от 4,3%.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в
четвъртък на фона на данните за ускоряването на печалбата на индустриалния сектор на Китай, предаде Маркетоуч.
Печалбата на индустриалния сектор на Китай е нараснала с 19,6% през юли спрямо година по-рано, като през юни бе
отчетен ръст от 11,5%. Това е трети пореден месец на повишение.
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 20,37 пункта, или 0,61%, до 3 350,11 пункта,
докато по-малкият индекс Shenzhen Composite отчете ръст от 23,27 пункта, или 1,04%, до 2 261,16 пункта. Хонконгският
показател Hang Seng записа спад от 210,64 пункта, или 0,83%, до 25 281,15 пункта.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 82 пункта, или 0,35%, до 23 208,86 пункта.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi отчете спад от 24,87 пункта, или 1,05%, до 2 344,45 пункта.
В Австралия основният измерител ASX 200 се повиши с 9,8 пункта, или 0,16%, до 6 126,2 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Бенчмаркът SOFIX
отчете спад от 5,56 пункта, или 1,27%, до 432,05 пункта. BGBX40 се понижи с 0,99 пункта, или 1,01%, до 96,70 пункта. BGTR30
изтри 4,19 пункта от стойността си, или 0,86%, достигайки ниво от 483,16 пункта. BGREIT напредна с 0,15 пункта, или 0,11%,
до 135,62 пункта.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Пестициди и боклуци. Докъде се разплита пъзелът и кой носи отговорност? Говори министърът на околната
среда и водите Емил Димитров;
Как Община Перник се оказа с блокирани сметки заради стар дълг към "Топлофикация";
Газови потоци - геополитика и влияние. Коментар на Атанас Тасев и Христо Казанджиев;
Пандемията и първият учебен ден - съветите на пулмулога д-р Александър Симидчиев;
Мистерията с изчезналия дупничанин Янек Миланов;
Какви са знаците зад исканото разследване за отравянето на Навални? Анализ на Милен Керемедчиев;
БТВ, "Тази сутрин"
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-

Кой допусна 3 тона опасни вещества да останат години наред до старогазорско село?;
Незаконно ли е разрешителното за строеж на „Алепу"? Какво показва разследването на прокуратурата?;
За акциите, даренията и заемите на „Левски" - ще оцелее ли футболният клуб? Гост Константин Папазов;
Как беше създадена българската конституция - депутатът от Седмото Велико народно събрание проф. Радослав
Гайдарски;
На живо - Защо багер влезе в археологочески обект във Варна?;
Ексклузивно - разговор с лекаря, който през 90-те доказва, че е открито сърцето на цар Борис III;
Нова телевизия, „Здравей България"
Защо шефът на ЦИК подаде оставка и кой ще купи машините за изборите? - коментира проф. Михаил
Константинов;
Защо камерите на тол системата засичат автомобил като ремарке и отказват да признаят валидността на
винетката?;
Ще станат ли училищата новите огнища на коронавирус? - коментира доц. Ангел Кунчев.
√ Преглед на печата
Водещи заглавия на първите страници
в. 24 часа - Министърът на образованието Красимир Вълчев обяви как ще се учи в клас, а при онлайн - пишат оценки и
отсъствия;
в. 24 часа - Медиците Муса, Ава и Емил Вакльови -трагедията на фамилията, излекувала стотици;
в. Труд - Ваксина срещу CОVID-19 и у нас;
в. Телеграф - Дизинфекцират парите в пещ;
в. Телеграф - БГ Мадоф и Ел Чапо пратиха немците си срещу правосъдието;
в. Монитор - 100 000 пътуват в друг град на работа;
в. Монитор - Прокуратурата погна превозвачите в Пловдив за укрити данъци;
Водещи заглавия на вътрешните страници
в. 24 часа - Шефката на ЦИК си тръгна заради хаоса с машините за вота и неясноти в Изборния кодекс;
в. 24 часа - Криза за юристи в парламента - едва 26-има са в този мандат;
в. 24 часа - Куриерите направиха с 20% повече пари в коронакризата;
в. 24 часа - 21 г. след като държавата дава злато на концесия, прокуратурата твърди, че сделката е неизгодна;
в. 24 часа - Купуваш винетка, но те глобяват, защото е активна след 30 мин.;
в. Труд - 3 тона отрови открити край село;
в. Труд - 20 училища - центрове за обучение от вкъщи;
в. Труд - Фермери фантоми източват милиони;
в. Монитор - Фонд на фондовете влага над 660 хил. лв. в стартиращи предприятия;
Водещи интервюта
в. 24 часа - Марио Миланов, брат на изчезналия в Дупница Янек Миланов: Янек сам ми е споделял, няма кой друг да му
навреди, освен Каплата;
в. Труд - Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред "Труд: Временни онлайн класове е решение при
епидемия;
в. Телеграф - Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний: Да нападнеш майка с деца показва слабост;
в. Монитор - Ивет Лалова: Битките на пистата сега са празнуване на спорта;
Водещи анализи
в. Сега - Каквото и да си говорим, става дума за изборите;
в. Сега - Преходът ще свърши, когато му видим досиетата;
в. Сега - Не пипайте Дани, този символ на разпада на политическата класа!;
в. Сега - Знаковите дела на Иван Гешев - шумно начало, отчайващи резултати;
в. 24 часа - Барни Ръбъл в тола, а не в правосъдното министерство;
в. Труд - Защото сте социалисти?;
в. Труд - Геополитическият вектор на протестите;
в. Телеграф - Дори и електроният импулс са бави по пътищата ни;
в. Монитор - Да се движиш по леда.
√ Предстоящи събития в страната на 28 август
София
От 17.00 часа пред Народния театър „Иван Вазов" ще се състои поднасяне на цветя на морената в памет на Алеко
Константинов.
От 20.00 часа в Борисовата градина ще се състои концерт на открито на група „Остава"
От 21.30 часа на стадион „Юнак" ще се състои прожекция на филма „Малкият самурай".
***
Балчик
От 9.00 часа в града ще се състои представяне на електронен носител на докладите от конференциите в рамките
на 6-ото издание на международния форум „Българско наследство".
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***
Бобошево
От 10.00 часа пред читалище „Лоза" ще се състои информационно събитие по проекта за изграждане на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани
биоразградими и/ или зелени отпадъци за регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила,
Кочериново и Бобошево.
***
Бургас
От 18.00 часа в Галерия-музей "Георги Баев" „ДоброТворци" организират информ ционна среща по повод
наближаващото второ издание на Младежката академия.
***
Велико Търново
От 21.00 часа на площад „Цар Асен I" ще бъде представен спектакълът „Царевград Търнов - звук и светлина".
***
Добрич
От 10.00 часа във фейсбук страницата на Областен информационен център - Добрич ще се състои уебинар за
представяне на „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии
(ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия".
***
Ловеч
От 10.00 часа в залата на Общински съвет - Ловеч ще се проведе заключителна пресконференция по проекта за
изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница". В 11.00 часа
на ул. „Дълбокия път" № 2А, кв. „Гозница" ще се състои официална церемония за откриване на обекта.

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите на
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен
архив на изданията от 2011 г. до 2019 г.
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